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Drezdenko, dnia 1 lipca 2022 roku 
  

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P3 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego 
do diagnostyki obrazowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy: 
PCZSzp/PN/9/2022, Dz.U. UE  nr 2022/S 116-324663 z dnia 17.06.2022 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIAN TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 135 ust. 2  i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany treści 
SWZ: 
 
Pytanie 1 
Dodatek nr 6 do SWZ projektowe postanowienia umowy dostawy pakiet 3  - § 3 ust. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji  z 5 na 14 dni. 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 2 
dodatek nr 6 projektowe postanowienia umowy dostawy pakiet 3 - § 4 ust. 1. e), f): 
e) „w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej/pocztą 
elektroniczną/infolinia w trybie 24 godzinnym w dni robocze.” 
f) „czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 24 godzin od daty zgłoszenia.” 
Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 
e) „w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej/pocztą 
elektroniczną/infolinia w trybie 48 godzinnym w dni robocze.” 
f) „czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 72 godzin od daty zgłoszenia.” 
Odp. do pytania 2  
Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie dodatku nr 6 do SWZ pakiet 2, 3 - § 4 
ust. 1. f) treść po zmianie: 

f) Czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 24 godzin roboczych od daty zgłoszenia. 

 
Pytanie 3 
dodatek nr 6 projektowe postanowienia umowy dostawy pakiet 3 - § 4 ust. 1. i)  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów z: 
i „Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po piątej zgłoszonej awarii w okresie gwarancji wymienić 
przedmiot umowy na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy, 
z wyłączeniem awarii powstałych z winy Użytkownika.” 
na: 
i. „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu urządzenia składającego się 
na Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół Przedmiotu Umowy 
na nowy na własny koszt. 
Wyjaśniamy, że producent, po stwierdzeniu uszkodzenia wymienia uszkodzony podzespół na nowy,  co gwarantuje 
pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany i producent nie wymienia całego systemu 
na nowy po trzeciej naprawie, tj. czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy system nie wykazuje 
żadnych wad i pracuje bezawaryjnie. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i zmianę zapisu jak wyżej.          
Odp. do pytania 3  
Zamawiający informuje, że zmianę w tym zakresie wprowadzono w odpowiedzi na pytanie 23 w piśmie z dnia 
30.06.2022 r. (P2). 
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Pytanie 4 
dodatek nr 6 projektowe postanowienia umowy dostawy pakiet 3 - § 4 ust. 15:  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 
15. „W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań mających na celu usunięcie zgłoszonych wad i awarii 
w terminie 9 dni od przekazania zgłoszenia, lub nie usunie wad i usterek we wskazanym terminie, Zamawiającemu 
przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta bez utraty praw 
wynikających z gwarancji, obciążając Wykonawcę, karami umownymi w wysokości ceny wykonanych napraw.” 
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu. Wyjaśniamy, że tylko autoryzowany przez producenta serwis 
jest upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez 
producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu aparatu. 
Odp. do pytania 4  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 5 
dodatek nr 6 projektowe postanowienia umowy dostawy pakiet 3 - § 8 ust. 10:  
10. „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, wskazanej 
w § 5”  
Mając na uwadze zasadę równowagi stron zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący 
sposób: 
10. „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, wskazanej 
w § 5” 
Odp. do pytania 5  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 6 
Pakiet 3 pkt. 24 
Zamawiający wymaga: „Wbudowane w aparat wyjścia cyfrowe co najmniej DVI i Video (lub S-Video), umożliwiające 
podłączenie różnego rodzaju monitorów dostępnych na rynku”.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium posiadający zamiast wyjść DVI i Video (lub 
S-Video), nowocześniejsze wyjście cyfrowe HDMI będące standardem rynkowym, które zapewnia przesyłanie 
zarówno obrazu jak i dźwięku (DVD, Video i S-Video przesyłają wyłącznie obraz) umożliwiające podłączenie 
różnego rodzaju monitorów dostępnych na rynku? 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 3 na aparat posiadający wbudowane w aparat 
wyjścia cyfrowe co najmniej HDMI lub HDMI oraz DVI i Video (lub S-Video), umożliwiające podłączenie różnego 
rodzaju monitorów dostępnych na rynku. 
 
Pytanie 7 
Pakiet 3 pkt. 24 
Zamawiający wymaga: „Wbudowane w aparat wyjścia cyfrowe co najmniej DVI i Video (lub S-Video), umożliwiające 
podłączenie różnego rodzaju monitorów dostępnych na rynku”.  
Obecnie od kilku lat standardem stało się cyfrowe wyjście HDMI, które zastępuje starsze złącza DVI i Video (lub S-
Video), co może doprowadzić do trudności z nabyciem zewnętrznych monitorów obsługujących te starsze 
rozwiązania. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat USG był wyposażony 
w cyfrowe wyjście HDMI, zamiast DVI i Video (lub S-Video)? 
Odp. do pytania 7 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 8 
Pakiet 3 Tabela – VIII 
W tym punkcie Zamawiający wymaga: „Głowica convex wieloczęstotliwościowa”.  
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał Głowicy convex wieloczęstotliwościowej wykonanej 
w technologii Single Crystal - monokrystalicznej (technologia wykorzystania kryształów o jednakowej polaryzacji) 
gwarantującej większą penetracje i rozdzielczość szczególnie w diagnostyce trudnych pacjentów. Technologia Single 
Crystal dla głowic Convex stosowana jest przez większość producentów aparatów USG, w aparatach wyższej klasy 
lub klasy Premium. 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w ww. zakresie. 
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Pytanie 9 
Pakiet 3, pkt. 66, 67, 68 
Zamawiający wymaga konstrukcyjne i technologiczne funkcjonalności zaoferowanego aparatu dostępne na dzień 
składania ofert, które nie są przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu:  
„66 - Moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie 
z zaoferowanych głowic: liniowej i convex” 
67 - Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie  
68 - Wykonywanie obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie 
elastyczności minimum 2 miejsc”.  
Elastografia odkształceniowa (opisana w pkt. 66, 67, 68) jest technologią starszego typu niż Shear Wave Elastography 
(SWE), która w stosunku do odkształceniowej daje:  

• bardziej obiektywny pomiar elastyczności tkanek, wyrażony w liczbach bezwzględnych 

• krótszą krzywa uczenia 

• większą niezależność od operatora 

• głęboką penetracje (można uzyskać wiarygodne wyniki głębiej) 
Czy Zamawiający w związku z powyższym będzie wymagał, żeby zamiast elastografii odkształceniowej (strain) 
opisanej w Tabeli w pkt. 66,67,68 oferowany aparat USG miał technologiczną funkcjonalność na dzień składania 
ofert, które nie jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu - moduł Shear Wave Elastography (SWE) 
- elastografia fali poprzecznej – służąca do pomiaru bezwzględnej sztywności tkanek oraz jej obrazowania w czasie 
rzeczywistym z mapowaniem kolorem? 
 
Odp. do pytania 9 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 

 

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ – pakiet 3. 

 
 
Z poważaniem 

          
 
 

                             Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 Ustawy wyjaśnienia i zmiany SWZ zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/14/dostawa-sprzetu-medycznego-do-
diagnostyki-obrazowej-nr-sprawy-pczsz-pn-9-2022/ dnia 01.07.2022 r. 


